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De Audi A6 Limousine.
Zo ziet voorsprong eruit.
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A u d i A6 » Exter ieur

Aan de voorkant is
het progressieve
karakter van de
A6 Limousine meteen
zichtbaar. Kijk naar de
bredere Singleframe,
de luchtinlaten in
de voorbumper
met sportieve
chroomspijlen en de
slanke koplampen.
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Natuurlijk
overwicht.
De nieuwe A6 Avant heeft een
sterke uitstraling. Met zijn lage
en brede front maakt hij indruk
in het verkeer.
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De A6 Limousine is er ook met
HD Matrix-LED-koplampen inclusief
dynamische knipperlichten. Ze hebben
een zeer goede lichtopbrengst en ze
laten de A6 Limousine breed ogen
zonder tegenliggers te hinderen.

De Audi A6 Limousine heeft een elegant
en sportief scala aan velgen in diverse
designs, van 18 tot 21-ich groot.

A u d i A6 » Exter ieur

De vloeiende dalende daklijn en de
schuine achterkant dragen bij aan
een dynamisch geheel. Een sportieve
spoiler en opvallende chroomstrip
sieren de achterklep.
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De Audi A6 is beschikbaar
in twee carrosserievormen:
De Audi A6 Avant en de
Audi A6 Limousine.

A u d i A6 » Carrosser ievor men
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De scherper getekende
schouderlijn met de krachtige
welvingen over de spatborden
benadrukt de quattro genen
van de Audi A6 Limousine.

A u d i A6 » Inter ieur

Kies voor de ambienteverlichting
en zorg zo voor een aangename
interieurambiance. Lichtgeleiders
benadrukken de vorm van
dashboard en middenconsole.
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Been-, hoofd- en
schouderruimte van de
nieuwe Audi A6 Avant
zijn nog royaler.
Dat biedt perspectieven
voor compromisloos
comfortabel reizen,
zakelijk en privé.
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MMI navigatie plus met touch response
is optimaal afgestemd op de wensen
van de bestuurder. De HD touchscreens,
10,1 en 8,6 inch groot, zijn naadloos
ingepast in het fraaie dashboardontwerp.

A u d i A6 » Infota in ment en c on n ec t iv ite i t e n
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Met de Audi connect key is de nieuwe
A6 Avant met een Android-smartphone
af te sluiten en te ontgrendelen.

Leg uw smartphone in de Audi phone
box en het toestel maakt via Bluetooth
contact met de auto. Vervolgens zijn de
telefoonfuncties te gebruiken via MMI,
de stuurknoppen en met spraaksturing.

A u d i A6 » Rijeig en s c h a p p en en a ssist e nt i e s yst e m e n
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De Audi A6 Limousine TFSI e quattro
is zijn tijd vooruit.
Dankzij de vooruitstrevende combinatie van een benzinemotor met een elektromotor
voert efficiency in de Audi A6 Limousine TFSI e quattro de boventoon.

A u d i A6 » Rijeig en s c h a p p en en a ssist e nt i e s yst e m e n

De toekomst begint hier en nu. Perfect op
elkaar afgestemde camera’s, radars en ultrasoon
sensoren herkennen en beoordelen rijsituaties.
Deze technologie kan u ondersteunen en is ook in
staat om in te grijpen als er geen andere optie is.
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Een vernieuwend
bedieningsconcept,
uitgebreide connectiviteit
en een groot aanbod aan
rijassistentiesystemen.
Voor meer veiligheid
en comfort. De achtste
generatie van de A6
Limousine bewijst het.

A u d i A6 » L akkleuren en velg en
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Unilakken

Briljantzwart

Ibiswit

Metalliclakken

Avalongroen metallic

Firmamentblauw metallic

Floretzilver metallic

Gletsjerwit metallic

Sevillarood metallic

Sohobruin metallic

Typhoongrijs metallic

Vesuviusgrijs metallic

Pareleffectlakken

Kies de lakkleur die uw persoonlijkheid het
beste reflecteert. Zit uw tint er niet bij?
Met Audi Exclusive lakkleuren kunt u
iedere gewenste kleur kiezen.

Eikengroen pareleffect

Karaatbeige metallic

Goodwoodgroen pareleffect

Mythoszwart metallic

Misanorood pareleffect

A u d i A6 » L akkleuren en velg en
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Met Audi velgen onderstreept
u de eigen stijl en het karakter
van de Audi A6.

Deze weergave toont slechts een selectie van het assortiment velgen.
Kijk voor het volledige aanbod op audi.nl

A u d i A6 » Audi O r ig in ele Ac c es s oires
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Met Audi Originele
Accessoires kunt u
allerhande extra’s
aanschaffen die het
gebruiksgemak van
uw auto vergroten.

Scherp zonlicht en warmte worden buiten
gehouden met de zonwering voor uw Audi.

De nauwsluitende all-weather matten voor
de Audi A6 beschermen de vloer tegen

De ideale manier om uw bagageruimte

modderschoenen. Een groot voordeel van all-

schoon te houden bij vervoer van bagage,

weather matten is dat ze geurloos zijn.

voorkomt bovendien dat de lading
gaat schuiven. De mat is uit te vouwen
zodat deze over de achterbumper valt,
zodat beschadigingen bij in- en uitladen
voorkomen worden.

De instap-led projecteert de Audi-ringen op de
bodem bij het openen van de voorportieren.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires
op audi.nl/webshop

A u d i A6 » Audi O r ig in ele Ac c es s oires
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Een originele kantelbare en opvouwbare
fietsendrager van Audi. Ook geschikt voor
elektrische fietsen.

Ski- en bagagekoffer verkrijgbaar
in diverse uitvoeringen en
modelspecifieke dakdragers.

Wanneer u een caravan bezit of vaak gebruik
maakt van een aanhanger of fietsendrager,
kunt u niet zonder trekhaak.

Uw bagage blijft op z’n plek tijdens het
autorijden. Heeft u een hond, dan heeft ook hij
zijn eigen plek in de auto.

Kijk voor het complete aanbod Audi Originele Accessoires
op audi.nl/webshop

A u d i A6 » 4 jaa r g a ra nt ie
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Uw Audi
heeft standaard
4 jaar garantie.
Een geruststellend idee.

Met de aankoop van een Audi kiest u voor

2 Jaar fabrieksgarantie

Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd

tot normale slijtage en onderhoud worden

een hoogwaardig technisch product waar

Als zich binnen de garantietermijn een defect

en die in Nederland te naam zijn gesteld.

gerekend. De 2 jaar extra garantie is niet van

u jaren mee vooruit kunt. Dat bewijzen

voordoet als gevolg van een materiaal- en/

Extra Garantie is geldig gedurende een

toepassing op elektrische voertuigen van

wij graag en daarom heeft u op uw Audi

of fabricagefout, dan garandeert uw Audi-

periode van 24 maanden, direct aansluitend

Audi. Op de elektrische voertuigen is 6 jaar

maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoeft u zich

dealer dat dit kosteloos wordt hersteld of

op de eerste twee jaar fabrieksgarantie.

onderhoud inclusief.

gedurende deze periode geen zorgen te

vervangen. Wanneer een defect optreedt,

Voor de Extra Garantie geldt wel een

maken over onverwachte reparatiekosten en

dient u dit uiterlijk binnen één maand

kilometerbeperking tot 100.000 km.

kunt u onbezorgd genieten van uw Audi.

na constatering (en uiterlijk binnen de
garantieperiode van de auto) van het gebrek

Eventuele gebreken die ontstaan terwijl u in

U kunt aanspraak doen op fabrieksgarantie

per e-mail of schriftelijk kenbaar te maken

het buitenland bent, dienen eerst gemeld te

zolang het onderhoud van de auto volgens de

aan uw Audi-dealer. De klacht moet tevens

worden bij uw Audi-dealer in Nederland.

Bekijk de volledige garantie-

fabrieksvoorschriften is uitgevoerd. U kunt bij

binnen de garantietermijn geconstateerd en

Omdat de 2 jaar Extra Garantie een specifieke

voorwaarden op audi.nl of

elke Audi Servicepartner binnen Nederland

gemeld zijn.

toevoeging is voor de Nederlandse markt,

scan de QR-code. Benieuwd

dient u de reparatie eerst te betalen en de

naar de resterende garantie

De fabrieksgarantie blijft van kracht als de

2 Jaar Extra Garantie

reparatiefactuur vervolgens in te dienen bij

op uw Audi? Neem hiervoor

auto gedurende de garantietermijn wordt

2 jaar Extra Garantie is van toepassing op

uw Audi-dealer in Nederland. Voorts zijn

contact op met uw dealer.

doorverkocht aan een opvolgende eigenaar.

nieuwe Audi auto’s die door Pon’s

uitgezonderd de kosten voor reparaties die

de garantiewerkzaamheden laten uitvoeren.
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Audi Voorsprong door techniek

Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.
Gemiddeld brandstofverbruik:
1,4 - 8,2 l/100 km / 71,4 - 12,1 km/l
Gemiddelde CO2-emissie: 186 - 32 g/km
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